
 
OSNOVNA ŠOLA LEDINA 
Komenskega ulica 19, 1000 Ljubljana 
 
Telefon: (01) 230 76 50 
Faks: (01) 230 76 60 
 
Spletna stran: www.o-ledina.si; www.bolnisnicna-sola.si 
Elektronski naslov: info@o-ledina.si 
 
Matična številka šole: 5084148000 
Transakcijski račun: 01261-6030661691  
Davčna številka: 89487273 (nismo davčni zavezanec) 
 
VIZIJA ŠOLE 
Z več kot 160-letno tradicijo k odličnosti. 
 
POSLANSTVO 
Osnovna šola Ledina v svoji več kot 160 let dolgi zgodovini 
razvija pojem dobre šole, ki mlademu rodu daje dovolj 
znanja za nadaljnje šolanje in življenje, kot hospitacijska šola 
pa na poklic učitelja uspešno pripravlja bodoče učitelje. 
Naše skupno delo bomo naravnali tako, da: 
- bomo uresničevali cilje Unesco šole, Ekošole, Zdrave šole, 

Kulturne šole in Simbioza šole, 
- se bomo s svojimi aktivnostmi v medšolskih dejavnostih 

doma in v tujini uspešno povezovali, 
- bomo sodelovali z drugimi v različnosti in medsebojnem 

sprejemanju za spoštljivo prihodnost sveta. 
 
KONTAKTI 

Ravnateljica Marija Valenčak 
Pomočnica ravnateljice Katarina Rigler Šilc  
Vodja bolnišničnih šol. oddelkov Tanja Bečan 
Poslovna sekretarka Alenka Žunič 

(01) 230 76 52 
(01) 230 76 54 
(01) 522 93 03 
(01) 230 76 50 

Zbornica, učitelji                          (01) 230 76 56,  (01) 230 76 57 
Šolska psihologinja Sabina Jurič Šenk 
Socialna delavka Vera Rozman 
Šolska knjižničarka Katarina Podobnik 
Računalnikar Vlado Štribl 
Vodja šolske prehrane Karin Starc 
Računovodkinja Andreja Lunar 
Knjigovodkinja Maja Veršnjak 

(01) 230 76 58 
(01) 230 76 59 
(01) 230 76 62 
(01) 230 76 63 
(01) 230 76 67 
(01) 230 76 65 
(01) 230 76 66 

 
Uradni elektronski naslovi zaposlenih na OŠ Ledina  
imajo obliko: ime.priimek@o-ledina.si 
 

Zgibanko sta pripravili:  
Marija Valenčak in Katarina Rigler Šilc 

Ljubljana, avgust 2017 

 
PROJEKTI 
Osnovna šola Ledina uspešno povezuje vse štiri nacionalne 
nosilne projekte: Unesco šolo, Ekošolo, Zdravo šolo in 
Kulturno šolo, s sodelovanjem v mednarodnih projektih in 
izmenjavo učencev pa se uspešno vključuje v sodobne 
evropske tokove. 
 
 Unesco šola 
Posebno skrb posveča kultiviranju učenčeve osebnosti, skrbi 
za dobre medsebojne odnose, strpnosti, sprejemanju 
drugačnosti, mirovniški vzgoji ter ohranjanju okolja ter 
naravne in kulturne dediščine. Unesco je na naši šoli način 
življenja in je vpet v vse nivoje delovanja šole.  
OŠ Ledina je Unesco ASPnet središče za ljubljansko območje. 
 
 Ekošola kot način življenja 
Glavni cilj projekta Ekošola je, da bi skrb za okolje in naravo 
postala del življenja otroka in mladostnika. Posvetili se bomo 
vzgoji za okoljsko vzgojo, razvijanju pozitivnih medsebojnih 
odnosov in pomoči pri odpravi revščine ter racionalni rabi 
naravnih virov energije in ločevanju odpadkov. 
 
 Kulturna šola 
Izjemno bogato in raznoliko kulturno življenje na šoli se zrcali 
že na šolskih hodnikih s tematskimi razstavami, v organizaciji 
in izvedbi kulturnih dni, šolskih glasilih, na različnih natečajih, 
prireditvah za starše, nastopih pevskih zborov,  uprizoritvah 
gledaliških iger itd. Leta 2014 smo prejeli naziv Najboljša 
kulturna šola leta v Sloveniji. 
 
 Zdrava šola 
V okviru projekta se trudimo spodbujati zdrav način življenja, 
upoštevati strpnost in drugačnost, ponujamo preventivne 
programe, različne oblike sodelovanja s starši, skrbimo za 
zdravo in kakovostno prehrano ter hidracijo. 
 
 
Mednarodno sodelovanje 
V septembru 2017 bodo ledinski učenci v Ljubljani gostili 
vrstnike iz Madžarske. Za učence, ki se učijo drugi tuji jezik 
(francoščino oz. nemščino) bomo predvidoma  organizirali 
daljšo ekskurzijo v tujino.  
 
Prva stopnička do samostojnosti 
V šolskem letu 2017/18 bomo začeli z uvajanjem projekta 
Prva stopnička do samostojnosti. Na prvi stopnici v pritličju 
bo oznaka v smislu: Od tu zmorem sam. 
 

  
 
  
  
 
  
 
 
 
 
 

                                 Šolsko leto 2017/18 
 
 
1. OCENJEVALNO OBDOBJE 
od 1. 9. 2017 do 31. 1. 2018 
 
2. OCENJEVALNO OBDOBJE 
od 1. 2. 2018 do 15. 6. 2018 (9. razred) 
od 1. 2. 2018 do 22. 6. 2018 (1.–8. razred) 
 
 
POČITNICE 
   jesenske  30. 10. 2017–3. 11. 2017 
   novoletne  25. 12. 2017–2. 1. 2018 
   zimske   19. 2. 2018–23. 2. 2018 
   prvomajske  27. 4. 2018–2. 5. 2018 
 
ŠOLSKA PREHRANA 
Učencem nudimo tri obroke: dopoldansko malico (ob 9.00 
oz. ob 10.00), kosilo (med 12.20 in 14.20) in popoldansko 
malico (ob 16.00). V okviru svojih zmožnosti poskrbimo tudi 
za dietno prehrano. 
 
Posamezni obrok za odsotnega učenca so dolžni starši 
pravočasno odjaviti. Posamezni obrok je pravočasno 
odjavljen, če se ga odjavi vsaj en delovni dan prej do 10.00, 
in sicer: 
- po e-pošti (prehrana@o-ledina.si), 
- po telefonu (01) 230 76 66 oziroma (01) 230 76 50 ali 
-  osebno pri administratorki Maji Veršnjak. 
 
JUTRANJE VARSTVO 
V šolskem letu 2017/18 bo jutranje varstvo organizirano za 
učence od 1. do 3. razreda (izjemoma tudi za učence 4. 
razreda) od 6.00 do 8.00 ure. 
 
 

http://www.o-ledina.si/
http://www.bolnisnicna-sola.si/
mailto:prehrana@o-ledina.si


 
 
PODALJŠANO BIVANJE 
V šolskem letu 2017/18 bo podaljšano bivanje organizirano 
za učence od 1. do 5. razreda od 11.50 (oz. po končanem 
dopoldanskem pouku) do 16.00 ure oziroma do 16.50. 
Če se zgodi, da izjemoma ne morete priti po otroka 
pravočasno, sporočite to na telefonsko številko:  
031 559 632 (dežurni učitelj). 
Če učencem ne uspe narediti domače naloge v času 
podaljšanega bivanja, jo morajo dokončati doma. Starši po 
prihodu otroka počakajo pred učilnico. Zadrževanje v učilnici 
in na igrišču ni zaželeno. Zaradi varnosti otroka in 
odgovornosti šole lahko učitelj podaljšanega bivanja 
predčasno dovoli odhod iz šole samo s pisnim soglasjem 
staršev. 
 
ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA 
Že ob prvem stiku z našo šolo se starši in učenci srečate z 
delavkama šolske svetovalne službe, in sicer s socialno 
delavko Vero Rozman in psihologinjo Sabino Jurič Šenk.  
Pri obeh dobite informacije o šoli in programih ter opravite 
vpis ali prepis na našo šolo. Šolska svetovalna služba skrbno 
spremlja vključevanje in razvoj učencev od 1. razreda do 
vpisa v srednje šole in pomaga pri reševanju učnih težav, 
vzgojnih odstopanj in premagovanju socialnih ter čustvenih 
stisk. Posebno pozornost namenja učencem s posebnimi 
potrebami, nadarjenim učencem, učiteljem, ki z njimi delajo, 
in staršem. Povezuje se tudi z vodstvom šole in zunanjimi 
strokovnjaki.  
 
ZDRAVSTVENO VARSTVO 
Za učence 1., 3., 6. in 8. razreda so organizirani preventivni 
zdravstveni pregledi pri šolskem zdravniku. 
Zdravstveno varstvo učencev bo potekalo po programu 
šolskega dispanzerja v Zdravstvenem domu na Metelkovi 9 
v Ljubljani. Izvaja ga Darja Srakar Rus, dr. med.,  
telefon (01) 472 38 12 ali (01) 472 38 18. 
 
ZOBOZDRAVSTVENO VARSTVO 
Posebno skrb namenjamo tudi negi zob in rednemu želiranju 
ter uspešno sodelujemo z zobozdravstveno preventivo. 
Zobozdravstvena ambulanta je v šolskih prostorih. 
Zobozdravnica Alenka Ivančič, dr. dent. med., in asistentka 
Vesna Barlič delata v ordinaciji ob ponedeljkih od 8.00 do 
14.30, ob torkih od 12.00 do 18.30, ob sredah od 7.30 do 
14.00, ob četrtkih od 12.30 do 20.00 in ob petkih od 7.30 do 
13.00. Telefon zobozdravstvene ambulante je (01) 434 49 04, 
elektronski naslov pa aivancic.ordinacija@gmail.com 
 

 
VARNOST 
 Učenci prihajajo v šolo vremenskim razmeram primerno 
oblečeni, v šolskih prostorih so obuti v šolske copate, ki ne 
drsijo. 
 Učenci po končanem pouku in ostalih dejavnostih odidejo 
domov; brez nadzora odraslih oseb se ne zadržujejo v šolskih 
prostorih in pred šolo.  
 V šolo se lahko pripeljejo s kolesi le tisti, ki imajo opravljen 
kolesarski izpit. Njihovo kolo mora biti vselej popolnoma 
opremljeno. Uporaba čelade je obvezna do 18. leta. 
 Uporaba rolerjev, rolk in skirojev je prepovedana v šoli in 
na šolskem igrišču.  
 Hramba skirojev je možna na posebnih stojalih na igrišču. 
Priporočamo, da so skiroji zaklenjeni s ključavnico. Zložljive 
skiroje lahko učenci hranijo v garderobnih omaricah. Šola za 
skiroje ne odgovarja. 
 Za dragocenosti, mobilne telefone, fotoaparate, 
predvajalnike glasbe, denar, igrače in ostale vredne 
predmete šola ne odgovarja. 
 Prvošolce naj starši večkrat pospremijo po najbolj varni 
poti do šole. Zanje je obvezna uporaba rumenih rutic. Za 
otroke, ki so stari manj kot 7 let, je potrebno zagotoviti 
spremstvo osebe, ki je starejša od 10 let. 
 Šolsko igrišče je do 16.50 namenjeno izključno pouku 
športa in učencem oddelkov podaljšanega bivanja. 
 Na igrišču so v popoldanskem času (po 16.50), med 
vikendi in med počitnicami dovoljene športne dejavnosti na 
lastno odgovornost. 
 
DEJAVNOSTI 
Poleg obveznih dejavnosti ponujamo učencem tudi številne 
interesne dejavnosti. Učenci se lahko udeležijo interesnih 
dejavnosti, ki jih vodijo naši učitelji in so brezplačne, in 
interesnih dejavnosti, ki jih vodijo zunanji sodelavci in so 
plačljive.  
Na OŠ Ledina izvajamo bogat nadstandardni program, ki ga 
sofinancirajo starši, Mestna občina Ljubljana, Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport, Evropski socialni sklad in 
donatorji. 
Uvajamo veliko samostojnega in projektnega dela, 
sodelovalnega učenja, učence spodbujamo k samostojnemu 
iskanju virov, jim dajemo možnosti raziskovanja tudi v okviru 
pouka, s čimer jih pripravljamo na samostojno delo pri 
nadaljnjem šolanju in v življenju. 
Učenci se lahko vključijo v številna tekmovanja in natečaje  
ter sodelujejo pri razrednih ali šolskih nastopih, delavnicah, 
glasilih, predstavitvah za javnost, obeležitvah, razstavah. 
 

 
 
SODELOVANJE S STARŠI 
 Starši v času pouka in drugih šolskih dejavnosti ne smejo 
vstopati v razred. 
 Razgovori staršev z učitelji potekajo v času govorilnih ur. 
 Nenapovedani obiski staršev, katerih namen je 
pridobivanje informacij o ocenah in uspehu otrok izven 
govorilnih ur in roditeljskih sestankov, niso možni. Učitelji 
namreč k pouku ne smejo zamujati in pri izvajanju učno-
vzgojnega procesa ne smejo biti ovirani. 
 Želimo, da bi bila naša komunikacija čim bolj prijazna, 
odprta in učinkovita. V primeru nesoglasij želimo, da starši 
upoštevate postopnost pri komunikaciji. 
 Različna obvestila, ki jih bo šola želela posredovati 
staršem, bomo poslali po elektronski pošti ali v pisni obliki 
preko otrok. Za nujna obvestila (bolezen, poškodba …) bomo 
uporabili mobilne telefonske številke staršev. 
 
RODITELJSKI SESTANKI 
Roditeljski sestanki bodo v septembru, februarju in maju.  
Razredniki vam bodo poslali vabila po e-pošti. 
 
GOVORILNE URE 
Popoldanske govorilne ure bodo praviloma potekale: 
 vsak drugi torek v mesecu za razredno stopnjo ob 16.30 in 
 vsak tretji torek v mesecu za predmetno stopnjo ob 16.30. 
 
Enkrat tedensko bodo potekale dopoldanske govorilne ure.  
Za dopoldanske govorilne ure je priporočljiva predhodna 
najava (po elektronski pošti, telefonu, obvestilo v beležki). 
 
Na popoldanske govorilne ure se lahko starši učencev od 4. 
do 9. razreda naročijo s pomočjo spletnih tabel na šolski 
spletni strani. 
 
ŠOLSKA KNJIŽNICA 
V šolski knjižnici si lahko uporabniki knjižnice izposodijo 
knjige in ostala gradiva z različnih tematskih področij. 
Spodbujamo tudi izposojo knjig za počitniško branje. 
Knjižnica je odprta vsak šolski dan od 8.00 do 15.00, 
od 18. junija 2018 do 29. junija 2018 pa od 11.00 do 15.00 
(čas izposoje za počitniško branje). 
Preko šolske knjižnice si lahko učenci vsako leto brezplačno 
izposodijo tudi učbenike iz učbeniškega sklada, ki jih na 
koncu šolskega leta vrnejo.  
Šolska knjižničarka je Katarina Podobnik. 
 


